
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 
หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ” 

1. หลักการและเหตุผล 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 167 วรรค 3 บัญญัติ ให้มีกฎหมาย
การเงินการคลังของรัฐเพ่ือก าหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง เพ่ือเป็นการรักษาเสถียรภาพและพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรวมทั้งด ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคม ประกอบกับในปัจจุบันกระทรวงการคลัง 
โดยกรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานกลางได้พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  
และแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติในการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ  
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น บุคลากรทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ จึงต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระส าคัญของกฎระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างลึกซึ้งและทันสมัย  

 มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และจัดการฝึกอบรมในสาขาต่างๆ ด้านการเงินการคลัง ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญในล าดับต้นๆ ในการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐให้แก่ บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักการและสาระส าคัญของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และแนวทางปฏิบัติของทางราชการที่ปรับปรุงใหม่รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกระดับมีความ
เชี่ยวชาญและสามารถบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงได้
ด าเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง
ภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ” เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการเงินการคลัง โดยมุ่งเน้นในหลักการและสาระส าคัญของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ 
ที่ปรับปรุงใหม่ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการแก้ไข 
ปัญหาอุปสรรค เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถน าไปปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ  
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานการเงินการคลังในเรื่องส าคัญ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เพ่ือสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ  
ของทางราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

 2.2 เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถบริหารงานด้านการเงินการคลัง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภาครัฐ 
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3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมสัมมนา 
  ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลัง ตลอดจน 
ผู้ที่สนใจทั่วไป  

4. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา 

  ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จ านวน 700 คน 

5. หัวข้อเรื่อง 

  “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ” 

6. ขอบเขตวิชา 
  1. เปลี่ยนแปลงอย่างไร...เมื่อใช้ พรบ.วินัยการเงินการคลัง 

    - หลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
      ของรัฐ พ.ศ.2561 

  2. จัดซื้อจัดจ้างอย่างไร...ให้ถูกต้อง 
    - กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
      และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  3. สิทธิค่ารักษา...ช่วยอุ่นใจเม่ือป่วย 
    - หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและสิทธิประโยชน์สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

  4. เรื่องละเมิด...รู้ไว้ได้ประโยชน์ 
    - การด าเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

7. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 

2. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ต าแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
3. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ต าแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
4. นางสาวนิภา ล าเจียกเทศ ต าแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

8. วิธีการอบรมสัมมนา 
  1. บรรยาย กรณีศึกษาและตัวอย่าง  
  2. ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ 

9. ระยะเวลาและสถานที่ในการอบรมสัมมนา 
รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูค า  

จังหวัดเชียงใหม่ 
รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล  

แกรนด์คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพมหานคร 
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10. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
  10.1 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อรุ่น ซึ่งครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าเอกสารในการบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ไม่รวมค่าที่พัก) รวม Vat 
  10.2 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามข้อ 1 0.1 สามารถเบิกได้ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม  พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
  10.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะ เบียนได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

11. วิธีการสมัคร 
สมัครได้ที่ http://www.frdgf.or.th/ หรือ http://frdgf-training.thaijobjob.com 
รุ่นที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 
รุ่นที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 

12. การประเมินผลโครงการ 

  ประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลก่อนและหลังอบรมสัมมนา และให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนากรอกแบบประเมินผลรวมโครงการ  
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ส านักงานใหญ่ ที่อยู่ อาคารกรมบัญชีกลาง ถนน
พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 6938  
E-mail frdgfcgd@gmail.com 

--------------------------------------------------------------- 
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